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  ]اْلُمَقدَِّمُة [ 
 َمقاالْستفِتُح اْلَأوَُّل ما َن

  

 ٰىعاَلنا َتبِذآِر َحْمِد َربِّ   ]1[
  

 ما أنَعَما فالحمُد ِهللا علىٰ
  

ً ْمَح   ]2[ ِ  الَق دا لِب بِه َيْجلو عن
  الَعَمىٰ

  

 الُة َبعُد والسَّالُممَّ الصَُّث
  

 ُه اإلسالُميٍّ ديُنِبَن علىٰ   ]3[
  

 ِهَربِّ ُرْسِل ِمُمحّمٍد خاَت
  

 َبعِدِه وَصحبِه ْنوآلِه ِم   ]4[
  

 ْهنا اإلعاَنَل سأُل اهللاَُوَن
  

 ْهباَنَن اِإلفيما تَوخْينا ِم   ]5[
  

ماِم َزيِد ِب اِإلن َمذْهَع
  َرِضْيَفال

  

 َرِضن َأهمِّ الَغآاَن ذاَك ِم إْذ   ]6[
  

 لَم خيُر ما ُسِعيأنَّ الِعلَمًا ِبِع
  

 ما لُه الَعبُد ُدِعي ىَٰلفيِه وأْو   ]7[
  

َمخصوٌص  )2( لَمذا الِعوأنَّ هٰ
  َماِب

  

 لِّ الُعلَماد شاَع ِفيِه ِعنَد ُآَق   ]8[
  

 ُدُه َأوَُّل ِعلٍم ُيفَقبأنَّ
  

اُد ال َيك ىٰتَّفي األرِض َح   ]9[
  ُدوَجُي

  

 هصَّ ال َمحاَلوأنَّ َزيدًا ُخ
  

 هُم الرَِّساَلَما َحباُه خاَتِب]10[
  

 ِه ُمنبِّهاضِلِه في َفوِلِمن َق
  

 َهاوناهيَك ِب )ْم َزيٌدأفَرُضُك(]11[
  

 ابعيباِع التَّاتِِّب ىٰفكاَن أوَل
  

 عيحاُه الّشاِفد َنال ِسيََّما وَق]12[
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  : )15و

 ِفقُه اْلَمواِريِث وِعلُم اْلحاِسِب
  

 ِبَموِصٍل ِلِعلِم َقدٍر واِجِب   ]1[
  

 ِمَن التَِّرَآِةِلُكلِّ ِذي َحقٍّ 
  

َفذاَك َحدُُّه ِلَذي َمعِرَفِة    ]2[
  

  



 وَل َعن إيجاِزفَهاَك فيِه الَق
  

 ن َوْصَمِة األلغاِزَبرًَّأ َعُم]13[
  



  واِنِعِهراِث وَممْيباُب أسباِب اْل
 الثْهَث أسباُب ِميراِث الَوَرىٰ

  

 ْهُه الِوراَثلٌّ ُيفيُد َربَُّآ]14[
  

 )َوالٌء(و )كاٌحِن: (وْهَي 
  )ْبَسَن(و

  

 نَّ للَمَواريِث َسَبْبَما َبعَدُه]15[
  

  عِ  اإلرِثباُب َمواِن
 ِميراِثاْل خَص ِمَنُع الشََّنْموَي

  

 الِثٍل َثَلِع واِحَدٌة ِمْن]16[
  

الُف اخِت(و )تٌلَق(و )ِرقٌّ(
  )ِديِن

  

 الَيقيِنَس الشَّكُّ َآْيَلفافَهْم َف]17[
  

  باُب الوارِ ثيَن ِمَن الرِّجال
 )3( والَوارثوَن ِمَن الرَِّجاِل

  َعَشَره
  

 ٌة ُمْشتَهَرهْم َمعُروَفَأسماُؤُه]18[
  

 الَزا َناالْبُن وابُن االبِن َمهَم
  

 الُه وِإْن َعدُّ َلَجواألُب واْل]19[
  

 هاِت آاناِجواَألُخ ِمن أيِّ اْل
  

 رآناِه الُقد َأنَزَل اُهللا ِبَق]20[
  

 ِباَأليِه ِبَلِإ ْيِلُمْدوابُن األِخ اْل
  

 ذَِّبُمَكيَس باْلَمْع َمقاًال َلفاْس]21[
  

 مِّ ِمن أبيِهمُّ وابُن الَعوالَع
  

 نبيِهتَّذي اإليجاِز والْر ِلفاشُك]22[
  

 الِءُق ذو الَوُمعَتوُج واْلوالزَّ
  

 ؤالِءوِر هُٰة الذُُّآمَلفُج]23[
  

  باُب الوارثاِت ِمَن النساءِ 
 َسبُع )4( ساِءَن النَّوالواِرثاُت ِم

  

 رُعنَّ الشََّرُهْيَغ ىَٰثعِط ُأْنم ُيَل]24[
  

 هَقنُت ابٍن وُأمٌّ ُمشِفنٌت وِبِب
  

 هَقدٌَّة وُمعَتٌة وَجوَزوَج]25[
  

َهاِت ِجيِّ اْلخُت ِمن َأواُأل
  تآاَن

  

 تُهنَّ باَندَُّتِذِه ِعفهٰ]26[
  

  ىٰباُب الفُروِض الُمقدََّرِة في آتاِب اِهللا تعاَل
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 َمام بأنَّ اإلرَث نوعاِن ُهواعَل
  

ما  عِصيٌب علىٰرٌض وَتَف]27[
  ِسَماُق

  

 هتَّتاِب ِسصِّ الِكرُض في َنفالَف
  

واها ي اإلرِث ِسال فرَض ِف]28[
  هالَبتَّ

  

 صُف الرُّبِعمَّ ِنصٌف وُربٌع ُثِن
  

 رِعصِّ الشََّنُث والسُّدُس ِبْلوالثُّ]29[
  

 ماُمما التَّثاِن وُهُلوالثُّ
  

 ماُمٍظ ِإلُّ حاِفُكَف ْظفاحَف]30[
  

  صُفن لُه النِّباُب َم
 ٍة أفراِدمَسرُض َخصُف َفوالنِّ

  

 َن األوالِدِم ىٰالزَّوُج واُألنَث]31[
  

 نِتالِب قِدنَد َفِن ِعنُت االْبوِب
  

 لِّ ُمفتيذهِب ُآخُت في َمواُأل]32[
  

 تي ِمَن األِبعَدها اُألخُت الَّوَب
  

 صِِّبَعُم ْنراِدهنَّ َعنَد انِفِع]33[
  

  باُب َمن لُه الرُّبُع
 رُض الزَّوِج ِإْن آاَنوالرُّبُع َف

  هَمَع
  

 هَعد َمَنَق ِة َمْنِد الزَّوَجَلِمن َو]34[
  

 راَأآَث لِّ َزوجٍة أْوُكَو ِلْهَو
  

 دِّراَمْع عَدِم األوالِد فيما ُق]35[
  

 ُر أوالِد الَبِنيَن ُيعتَمدوِذْآ
  

وَل في ِذآِر حيُث اعتَمدنا الَق]36[
  دَلالَو

  

  باُب َمن لُه الثُمُن
 ْمُن للزَّوجِة والزَّوجاِتوالثُّ

  

 َمَع البِنيَن أو َمَع البناِت]37[
  

 أو َمَع أوالِد البنيَن فاعلِم
  

 فافَهِم وال تظنَّ الجمَع شرطًا]38[
  

  باُب من يرُث الثلثين
 معاثاِن للبناِت َجُلوالثُّ

  

 معازاَد عن واحَدٍة فَسَما ]39[
  

 بناِت االبِنَو آذاَك ِلوْه
  

 ْهَم َصافْي الذِّهِنَف ْيَمقاِل فافَهْم]40[
  

 زيُديِن فَما َيَو لُالخَتوْه
  

 بِه اَألحراُر والعبيُد قَضىٰ]41[
  

 ذا إذا آنَّ ُألمٍّ وأِبهٰ
  

 ٍب فاْعمْل بهذا تِصِبأو أل]42[
  



  باُب من يرُث الثلَث
ُث فرُض اُألمِّ حيُث ال ْلوالثُّ
  دَلَو

  

 وال ِمَن اإلخَوِة جمٌع ُذو عَدد]43[
  

 الِثيِن أو َثَتْنِن أو ِثْيَنآاْث
  

ِ  فيِه آاإلناِث]44[  حكُم الذُّآور
  

 وال ابُن إبٍن َمَعها أو بنتُه
  

 ُث آَما َبيَّنتُهْلففرُضَها الثُّ]45[
  

 ْن يكْن َزْوٌج وأمٌّ وأُبوإ
  

 ُبُث الباقي لها ُمَرتَُّلفُث]46[
  

 داكذا َمْع َزوجٍة فصاِعوهٰ
  

 دالوِم قاِعن عِن الُعُكفال َت]47[
  

 )5( وهَو لالثنيِن أِو اثنتين
  

 ْيِنِر َمْين ولِد اُألمِّ بَغِم]48[
  

 ُروا أو زاُدواُثكذا إن َآوهٰ
  

 فما لهْم في ما سواُه زاُد]49[
  

 ناُث والذُّآوُروي اإلسَتوَي
  

 فيِه آما قد أوَضَح الَمسطوُر]50[
  

  باُب من يرُث السُُّدَس
رُض َسبعٍة ِمَن والسُّْدُس َف

  َدْدالَع
  

 ْدِجأٍب وُأمٍّ ثمَّ بنِت ابٍن ُو]51[
  

 واُالخِت بنِت االبِن ثمَّ الَجدَّْه
  

 دَّْهَماُم الِعُد اُألمِّ َتَلوَو]52[
  

 دَلُه َمَع الَوقُِّحفاألُب يْسَت
  

 دزيِل الصََّمْنَتكذا اُألمُّ ِبوهٰ]53[
  

 ذيِد اإلبِن الََّلْع َوكذا َموهٰ
  

 ِذيحَتما زاَل َيقفو إثَرُه وَي]54[
  

 ها أَيضًا َمَع اإلثنينَل َووْه
  

 ْس هذيِنَمْيِت فِقإخَوِة اْل ْنِم]55[
  

 قِدِهوالجدُّ ِمثُل األِب عنَد َف
  

 دِِّهفي حْوِز ما يِصيبُه وُم]56[
  

 ناَك إخَوهُهإذا آاَن  إالَّ
  

 لكوِنهم في القْرِب َوهَو ُأسَوه]57[
  

 َما َزْوٌج َوِرثُهأو َأبواِن َمْع
  

 ِرثِث َمَع الجدِّ َتْلفاُألمُّ للثُّ]58[
  

 كذا ليَس َشبيها باألِبوهٰ
  

 في َزوجِة الَمْيِت وُأمٍّ وأِب]59[
  

 وُحكُمُه وحكُمُهْم َسَياِتْي
  

 ُمكمََّل البياِن في الحاالِت]60[
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 بنِ  تأخُذ السُّْدَس إذاوبنُت اال
  

 حتذىٰآانت َمَع البنِت ِمثاًال ُي]61[
  

 كذا األخُت َمَع األخِت التيوهٰ
  

 ِتيَّ أْدَلباألبَويِن يا ُأَخ]62[
  

والسُّْدُس فْرُض َجدٍَّة في 
  َسِبالنَّ

  

 واحَدٍة آانت ُألمٍّ وأِب]63[
  

 وولُد اُألمِّ َيناُل السُّْدسا
  

 ىٰوالشْرُط في إفراِدِه ال ُينَس]64[
  

 ّداِتَجُب اْلَسَن وإن تساَوىٰ
  

 ُهنَّ واِرثاِتلَّوآنَّ ُآ]65[
  

 يَّهِوفالسُّْدُس َبْينُهنَّ بالسَّ
  

 هيَّْسمِة العاِدلِة الشَّْرِعفي الِق]66[
  

 تَبَجُألمٍّ َح ىٰن قْرَبوإْن تُك
  

 وُسْدسا َسلَبت ُأمَّ أٍب ُبعَدىٰ]67[
  

 والنكِس فالَقن بالَعوإْن تُك
  

لِم الِع ِب أهِلْتفي ُآ]68[
  َمنُصوَصاِن

  

 علىٰ ال تسقُط الُبعَدىٰ
    الصَّحيِح

  

 صحيِحالتَّ لُّ علىُٰجَق اْلَفواتَّ]69[
  

 ِر وارِثْيَغت ِبَللُّ َمن أْدوُآ
  

 ها حٌظ ِمَن الَمَوارِثفما َل]70[
  

 بذاِت القرِب وتسقط البعَدىٰ
  

في الَمذهِب اَألولى فقل لي ]71[
  حسبي

  

 وقد تناهت قسَمُت الفروض
  

 ن غيِر إشكاٍل وال غموِضِم]72[
  

  عِصيِبباُب التَّ
 عِصيِبوحقَّ َأن نشَرَع في التَّ

  

 بكلِّ قوٍل ُموَجٍز ُمِصيِب]73[
  

 فكلُّ َمن أحَرَز آلَّ الَمال
  

 يَمواِلراباِت أو اْلِمَن الَق]74[
  

آاَن َما َيفُضُل َبعَد الفْرِض  أو
  هَل

  

 ُمفضَّلهُصوبِة اْلفْهَو أخو الُع]75[
  

 دَِّجدِّ اْلآاألِب والجدِّ وَج
  

 عِدربِه والُبواالبِن عنَد ُق]76[
  

 واألِخ وابِن األِخ واألعماِم
  

 ِق ِذي اإلنعاِمُمعَتوالسَّيِِّد اْل]77[
  



 ميعانوهُم َجكذا َبوهٰ
  

 ُرُه َسميعاَما أذُآن ِلفُك]78[
  

 َمَع القريِب وما لِذي البعَدىٰ
  

في اإلْرِث ِمن َحظٍّ وال ]79[
  نِصيِب

  

 ألمٍّ وأِبواألُخ والعمُّ 
  

ي بشطِر ُمْدِلِمَن اْل ىٰأوَل]80[
  َسِبالنَّ

  

 واالبُن واألُخ َمَع اإلناِث
  

 يراِثِمصِّباِنهنَّ في اْلَعُي]81[
  

 ن َبناُتواألخواُت إن تُك
  

 نَّ َمعهنَّ ُمَعصَّباُتفُه]82[
  

 وليَس في النساِء طرًا َعَصَبه
  

 تي َمنت بِعتِق الرَّقَبهإّال الَّ]83[
  

  باُب الَحجِب
 َجدُّ َمحُجوٌب عِن الِميراِثوال

  

 الِثباألِب في أحوالِه الثَّ]84[
  

 هَهوتْسقُط الجّداُت في آلِّ ِج
  

 باألمِّ فافَهْمُه وقْس ما أشَبَهه]85[
  

 كذا ابُن االبِن باإلبِن فالوهٰ
  

ِ  َعِن الُحكِم الصَِّحيِح ]86[ تْبغ
  َمْعِدال

  

 وتْسقُط اإلخَوُة بالَبِنينا
  

 يناِوُر آَما ىٰوباألِب األدَن]87[
  

 آيف آانوا )6( وبَبِني الَبِنيَن
  

 ِسياِن فيِه الَجْمُع والِوحداُن]88[
  

 ويفُضُل ابُن اُألمِّ باإلسقاِط
  

 احِتياِط بالَجدِّ فافَهْمُه علىٰ]89[
  

 وبالَبناِت وبناِت اإلبن
  

 يِني ِزْدَجْمعًا وِوْحدانًا فقْل ِل]90[
  

 ىَٰتطَن َمناُت االبِن َيْسُقمَّ َبُث
  

 ىٰلَبناُت  الثلثيِن  يا فَتا حاَز]91[
  

 إّال إذا عصََّبُهنَّ الذَّآُر
  

ما  من  ولِد  اإلبنِ   على ٰ]92[
  ذآُروا

  

 يالِتوِمثلُهنَّ األخواُت الَّ
  

 ُيدليَن بالقْرِب ِمَن الجهاِت]93[
  

 إذا أخذَن فْرَضُهنَّ وافيا
  

 أْسقطَن أوالَد األِب الَبواآيا]94[
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 وِإن َيكن أٌخ لُهنَّ حاِضرا
  

 وظاهرا َعصََّبُهنَّ باطنًا]95[
  

 وليَس إبُن اَألِخ بالُمَعصِِّب
  

 َسِبفي النََّمن مثلُه أو فوقُه ]96[
  

  )7( باُب الُمشتِرآِة
 وإْن تجْد َزوجًا وُأّمًا َوِرثا

  

 ثاُلوِإخَوًة لُألمِّ حاُزوا الثُّ]97[
  

 وإخَوًة أيضًا ُألمٍّ وأِب
  

واستغَرقوا الَماَل بفْرِض ]98[
  النُصِب

  

 فاجعلُهُم آلُهُم ُألمِّ
  

 واجَعل أباهْم َحَجرًا في الَيمِّ]99[
  

اإلخَوِة ثلَث  واقِسْم علىٰ
  هِرَآالتَّ

  

 هُمْشتِرَآَمسألُة اْلهِذِه اْلفٰ]100[
  

  باُب ِميراِث الَجدِّ واإلخوِة
 ونْبتِدي اآلَن بما أَردنا

  

 في الجدِّ واإلخوِة إذ َوعدنا]101[
  

ِ  نحَو ما أقوُل السَّمعا  فألق
  

ْع َحواشي الكلَماِت واجَم]102[
  جْمعا

  

 واْعلْم بأنَّ الَجدَّ ُذو أحوال
  

 يواِلالتَّ ُأنبيَك عنُهنَّ علىٰ]103[
  

 ُيقاسُم اإلخوَة فيهنَّ إذا
  

 لم يعِد القْسُم عليِه باألذىٰ]104[
  

 الثًا آاِمْلفتاَرًة َيأخُذ ُث
  

 ِإْن آاَن باإلخوِة عنُه ناِزال]105[
  

 إن لم َيكْن هناَك ُذو سهام
  

 اسِتفهاِمفاقنْع بإيضاحي عِن ]106[
  

 وتاَرًة َيأخُذ ثلَث الباقي
  

 بعَد ذِوْي الفُروِض واألرزاِق]107[
  

 هذا إذا ما آانِت الُمقاسمْه
  

 ُمزاحَمهُصُه عن ذاك باْلنِقُت]108[
  

 وتاَرًة يأخُذ سْدَس المال
  

 حالوليَس عنُه ناِزًال ِب]109[
  

 َو مَع اإلناِث عنَد القْسموْه
  

 الُحكِممثَل أٍخ في سهِمِه و]110[
  

 إّال َمَع اُألمِّ فال يحجبها
  

 بل ثلُث الماِل لها َيْصَحبها]111[
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 واحِسْب َبني األِب لَدىٰ
  األعداد

  

 وارفْض َبني األمِّ َمَع األجداِد]112[
  

 واحكْم على اإلخَوِة َبعَد العدِّ
  

 كَمَك فيهْم عنَد فقِد الجدُِّح]113[
  

 واْسقْط بني اإلخَوِة باألجداد
  

ً  بعْدٍلُح]114[  ظاهِر اإلْرشاِد كما
  

  باُب األآَدِريَِّة
واُألخُت ال فْرَض َمَع الجدِّ 

  لها
  

 في ما عدا مسألٍة آمَّلها]115[
  

 َمامهاَزوٌج وُأمٌّ وهما َت
  

 فاعلْم فخيُر أمٍة عّالمها]116[
  

 تعَرُف يا صاِح باَالآَدِريه
  

 وهَي بأْن تعِرفها حِريه]117[
  

ْصُف لها والسُّْدُس فُيفَرُض النِّ
  له

  

تعوَل بالفُروِض  ىٰحتَّ]118[
  ُمجَملهاْل

  

 هَمالُمقاَس ىٰثمَّ يعوداِن إَل
  

فاحفظُه واشكْر  آَما مَضىٰ]119[
  هَمناِظ

  

  باُب الِحساِب
 ساِبعِرفَة الِحوإْن تِرْد َم

  

 ى الصَّواِبِدي بِه إَلهَتَتِل]120[
  

 فِصيالَة والتَّسَموتعِرَف الِق
  

 أصيالصِحيَح والتَّوتعلَم التَّ]121[
  

  ِ اُألُصوَل في فاستخِرج
  الَمسائل

  

 ها بذاهِلفِظن عن ِحوال تُك]122[
  

 فإنهنَّ سْبعٌة ُأصوُل
  

 ثالثٌة منهنَّ قد تعوُل]123[
  

 ماُموبعَدها أربعٌة َت
  

 ال عوَل يعُروها وال اْنثالُم]124[
  

 فالسُّْدُس ِمْن ستِة أسهٍم يَرى
  

والثلُث والرُّبُع ِمِن اثنَي ]125[
  َعشرا

  

 ْدُسوالثمُن إْن ضمَّ إليِه السُّ
  

 فأْصلُه الّصاِدُق فيِه الحْدُس]126[
  

 شُروناها ُعُعتَبأربعٌة َي
  

 سَّاُب أجَمعوناُحها اْلعِرُفَي]127[
  



 الثُة اُألصوُلِذِه الثَّفهٰ
  

 إْن آثَرْت فُروعها تعوُل]128[
  

 فتبلُغ السِّتُة عقَد العشَره
  

 في ُصوَرٍة َمعُروفٍة مشتهَره]129[
  

 وتلحُق التي تليها باألثر
  

ِ  إفرادًا إلى َس]130[ ْبَع في العول
  عشر

  

 الُث قد يعوُلوالعَدُد الّث
  

 بثْمِنِه فاعَمْل بَما أقوُل]131[
  

 ْصفاِنْصُف والَباقْي أِو النِّوالنِّ
  

 أْصلُهما في حكِمهْم إثناِن]132[
  

 كوُنُث ِمن ثالثٍة َيْلوالثُّ
  

 والرُّْبُع ِمْن أربَعٍة َمْسنوُن]133[
  

 َمانَيهْمُن إْن آاَن فِمن َثوالثُّ
  

 انَيهِذِه هَي األُصوُل الثَّفَهٰ]134[
  

 ال يْدخُل العوُل عليها فاْعلِم
  

 صِحيَح ِفيَها واقِسمثمَّ اْسلِك التَّ]135[
  

 ِصحُّن ِمن أْصلها َتُكوإْن َت
  

 الِم ِرْبُحفتْرُك تطويِل الَك]136[
  

 فأعِط آال سْهمُه مْن أصلها
  

 ُمكمًَّال أو عائًال ِمن عْولها]137[
  

  باُب السِّهاِم
 تَر السِّهاِم ليَسْت تنقِسْم وإْن

  

على ذِوي الِميراِث فاتَبْع ما ]138[
  ُرسْم

  

واطلْب طِريَق االخِتَصاِر في 
  الَعمْل

  

بالَوفِق والضَّْرِب ُيُجانْبَك ]139[
  الزَّلْل

  

ذي األْصِل الَّ ىٰواْرُدْد إَل
  وافُقُي

  

واْضِرْبُه في األْصِل فأنَت ]140[
  الحاِذُق

  

 آثراإْن آاَن جنسًا واحدًا أو أ
  

فاتَبْع َسبيَل الحقِّ واطَرِح ]141[
  الِمرا

  

 أجناس وإْن تَر الكسَر علىٰ
  

 اِسُه في الحكِم عنَد النَّفإنَّ]142[
  

 تحَصُر في أربعٍة أقساِم
  

 يعِرفها الماهُر في األحكاِم]143[
  

 مماثٌل ِمْن بعِدِه ُمناسُب
  

 وبعَدُه مواِفٌق مَصاِحُب]144[
  



 والرَّابُع الُمبايُن الُمخالُف
  

 بيَك عن تفصيلهنَّ العاِرُفين]145[
  

 ذ من الُمماثليِن واحدافُخ
  

 وخذ من الُمناسبْيِن الزَّائدا]146[
  

واضِرْب جميَع الَوفِق في 
  الموافق

  

 واسلْك بذاَك أنهَج الطرائق]147[
  

 وخذ جِميَع العَدِد المباين
  

اني وال واضِربُه في الثَّ]148[
  تداهِن

  

 ُهْنَظَفهِم فاْحزُء السَّفذاَك ُج
  

 نُهزيَغ َعَت ْر هِديَت أْنواحذ]149[
  

واضربُه في األصِل الذي 
  التأصَّ

  

 الصََّحوأحِص ما انضمَّ وما َت]150[
  

 واقسمُه فالقسُم إذًا صحيُح
  

 صيُحُه األعجُم والَفُفيعِر]151[
  

 ُلَمفهذِه مَن الحساِب ُج
  

 ُلَمنَّ الَعِهثاِلِم ي علىٰيأِت]152[
  

 من غيِر تطويٍل وال اعتَساِف
  

 َو آاِفَن فْهيِّفاقنْع بما ُب]153[
  

  باُب الُمناَسخاِت
 ُمْت آخُر قبَل القْسمهوإْن َي

  

فَصحِح الحساَب واعِرْف ]154[
  سْهمه

  

 آما واجعْل لُه مسألًة أخَرىٰ
  

 فِصيُل ِفيما قدَِّماَن التَّيِّقد ُب]155[
  

 وإْن تكن ليَسْت َعليها تنقسْم
  

الَوفِق بهذا قْد  فاْرجْع إلىٰ]156[
  حكْم

  

 السِّهاما وانظر فإْن وافقِت
  

 فخذ هِديَت َوفقها تماما]157[
  

واْضِربُه أو جميعها في 
  السَّابقه

  

 إن لم تكن َبينُهما ُموافقه]158[
  

 انيهوآلُّ سهٍم في جميِع الثَّ
  

 يضَرُب أو في َوفقها عالنَيه]159[
  

 ففي السِّهام وأسهُم اُألخَرىٰ
  

 )8(تضَرُب أو في َوفقها تماِم ]160[
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 فهِذِه طريقُة الُمناسخه
  

 اْرَق بها ُرتَبةَ  فضٍل شاِمخهف]161[
  

  باُب ِميراِث الخنثى الُمشكِل
 وإْن يكن في مْستحقِّ المال

  

 َصِحيٌح َبيُِّن اإلشكاِل نثىُٰخ]162[
  

 األقلِّ واليقين فاقسْم علىٰ
  

 ُمبينتحَظ بحقِّ القْسَمِة اْل]163[
  

  باُب المفقوِد
الَمفقوِد حكَم  واحكْم علىٰ

  الخنثىٰ
  

 إْن ذآرًا يكوُن أَو هْو ُأنثىٰ]164[
  

 كذا حكُم ذواِت الحمِلوهٰ
  

 اليقيِن واألقلِّ فابِن َعلىٰ]165[
  

  باُب ِميراِث الغرقى والَهدَمى والَحرقى
 ْت قوٌم بهدٍم أو غَرْقُموإْن َي

  

 أو حاِدٍث عمَّ الجِميَع آالحَرْق]166[
  

 ولم يكْن يعلُم عيُن الّسابق
  

 فال تَورِّْث َزاهقًا ِمن َزاهِق]167[
  

 هم أجانُبآأنَّواعُدْدهُم 
  

 فهكذا القوُل السَِّديُد الصَّائُب]168[
  

  



  ٌةخاِتَم
 ئناما ِش القوُل علىٰ وقد أتىٰ

  

 ِمْن قْسمِة الِميراِث إذ بيَّنا]169[
  

 طريِق الرَّمِز واإلشاَره علىٰ
  

 باَرهصًا بأْوجِز الِعخََّلُم]170[
  

 مامالتَّ فالحمُد ِهللا علىٰ
  

 مَّ في الدَّواِمحْمدًا آثيرًا َت]171[
  

 قِصيرأسألُه العفَو عِن التَّ
  

 وخيِر ما نأمُل في المِصيِر]172[
  

 وغفِر ما آاَن ِمَن الذُّنوِب
  

 وستِر ما شاَن ِمَن العُيوِب]173[
  

 سليموأفضُل الصَّالِة والتَّ
  

 الكريِم يِّ المصطفىِٰبالنَّ علىٰ]174[
  

 ُمحمٍد خيِر األناِم العاقِب
  

 وآلِه الغرِّ َذِوي الَمناقِب]175[
  

 األماجِد األبراروَصحبِه 
  

 الصَّفَوِة األآابِر اَألخَياِر]176[
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   التَِّتمَُّة اُألوَلىٰ
للشَّيُخ عبُد اِهللا بن صالِح الخليفي النَّجدي الَحنَبِلّي رحمُه 

  )9(اُهللا 

  
  باُب الرَّدِّ

 َبعَض التَِّرَآْهِإْن َأبَقِت الُفروُض 
  

 وليَس َثمَّ عاِصٌب قد َمَلَكْه]177[
  

 الزَّوَجيِن َفُردَُّه لَمن ِسَوىٰ
  

 ِمن ُآلِّ ِذي َفرٍض ِبَغيِر َمْيِن]178[
  

 َوَأعِطِهم ِمن َعَدِد السِّهاِم
  

 الدَّواِم ِمن َأصِل ِستٍَّة علىٰ]179[
  

 ِإْن َتخَتِلْف َأجناُسُهم َوِإالَّ
  

 م َتَجلَّىَٰفَأصُلُهم ِمن ُرُؤوِسِه]180[
  

 َواْجَعْل َلُهم َمْع َأَحِد الزَّوَجيِن
  

 ِانِفراٍد ذا َوَذا َأصَلْيِن علىٰ]181[
  

َواْسَتْعِمَلنَّ الضَّرَب والتَّصحيَح 
  ِإْن

  

 َتحتاُجُه َآما َعِهْدَت ِمن َسَنْن]182[
  

  باُب ِميراِث َذِوي اَألرحاِم

 ِإْن َلم َيُكن ُذو َفرٍض َأو ُمَعصُِّب
  

ي اَألرحاِم ُحكمًا َفاخُصْص َذو]183[
  َأوَجُبوا

  

 َنزِّْلُهُم َمكاَن َمن َأدَلوا ِبِه
  

 َكذا َقاُلوا ِبِهِإرثًا َوَحْجبًا هٰ]184[
  

ِبنَت اْبِن (َحَجَبت ) ِبْنِت ِبْنٍت(َآـ
  )ُأْم

  

 )ِبنتًا ِلَعْم(َقد َحَجَبت ) َعمٍَّة(و]185[
  

 ِكنَّما الذُّآوُر في اْلِميراِثلٰ
  

 َآاِإلناِثِعنَد اسِتواِء الِجنِس ]186[
  

 ذا النَّْظَماَفاْقَبْل ُهِديَت ِمنِّي هٰ
  

 َواْحَفظ َوُقْل يا َربِّ ِزْدِني ِعْلَما]187[
  

  َتمَّ بحمِد اِهللا تعاَلىٰ
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  التَِّتمَُّة الثَّاِنَيُة
  اُألرُجوَزُة الَوِليِديَِّة اْلُمَتمَِّمُة ِللرََّحِبيَِّة
  ِفْي الرَّدِّ َوَتوِرْيِث َذِوْي اَألْرحاِم

  ِلناِظِمها
  َأِبي خاِلٍد َوليِد بِن إدريَس بِن َعبِد الَعزيِز السلمي 

  َعفا اُهللا َعْنُه
  



  
  

  آُريها ِذِفٌة َمدَِّقُم
  مِهِجَجوُح رحاِماَأل وِيَذ وريِثَتِبَو دِّالرَِّب ليَنالقاِئ

 الحنبلْي الوليِد إدريِس ابُن قاَل
  

 ذا العرِش اَهللا رّبْي أحمُد]188[
  يلالَع

  

 عِمجَتُماْل الُموالسَّ الُةالصَّ مَُّث
  

 عِبن َتوَم ِهحِبوَص ْيِبالنَّ علىٰ]189[
  

 هِتجوَزفي أْر يُّحِبفالرَّ :وبعُد 
  

 هِتَمْحَر فيَض ُنمْٰحالرَّ ُهأثاَب]190[
  

 ماُه ِنْيباَب ْن أحكاَمَمنِظم َيَل
  

 ما ُعِلما رحاٌم علىٰدٌّ وَأَر]191[
  

 ْيِعاِفٌع للشَِّبتَُّم ُهألنَّ
  

ن َم ِرْيَغ وريَثَت رىٰفال َي]192[
  ُدعْي

  

زيد ال َي رٍضصاحَب َف
  فرضهم

  

 أو عصبًة فما بقي نصيبهم]193[
  

 إذ من رأى الفتيا بقول زيد
  

 آمالك والشافعي ذي األيدي]194[
  

 فال يرى توريثهم لذي الرحم
  

وال يرى رّدًا على ذي ]195[
  فرضهم

  

وقد رأى أآثر صحب 
  الشافعي

  

 جِّعفي ذا الزمان اآلخر المف]196[
  

 إذ ليس فيه بيت مال منتظم
  

 وال ترى فيه بنًا لم ينهدم]197[
  

 وهكذا أآثر صحب مالك
  

 ما فيه أقوى حجة للسالك]198[
  

 أن يقتدوا بقولة النعمان
  

 وهو اإلمام األلمعي ذو الشاٍن]199[
  

 فتيا اإلمام العالم المبّجل
  

 ذي المكرمات أحمد بن حنبل]200[
  

 واقتديا في قولهم بمن سلف
  

أو تابعي قد  من صاحب]201[
  عرف

  

 وآية األحزاب قد دلت على
  

معنى حديث خير من قد ]202[



  أرسال
  

 بأّن خال المْيت عند فقده
  

 يرث آل ماله من بعده]203[
  

 ومثله آل قريب لم يرث
  

 بذا استدل من بإرثهم شبث]204[
  

 عند الذي وارٌث ماٍل وبيُت
  

 يحتذي فيما مضى بقول زيٍد]205[
  



  دِّالرَّ اُبَب
 عكس العول وحّد رّد المال

  

 إن آثر مال قليل األهل]206[
  

 وشرطه أْن عصبٌة ال توجد
  

 وأّن أهل فرضها لم يفقدوا]207[
  

 وأن يكونوا غير زوج راجح
  

 وإّن فْضل ما بقي لواضح]208[
  

 واستثن من ذا الرد آل زوجِة
  

 فما لها آزوجها من قسمِة]209[
  

 لكنما قوٌل لعثمان روي
  

 فيه يرى توريثهم آذا حكي]210[
  

 معهم على صوروالوارثون 
  

 وهي سٌت أمرها قد اشتهر]211[
  

أولها ذو الفرض شخٌص 
  واحد

  

 وليس للزوجين فيها َمْوِجُد]212[
  

 فأعطه آل التراث عادال
  

ما آان فرضًا أو يكون ]213[
  فاضال

  

وإن يزد ذوو الفروض 
  فاعلمْن

  

 بأنها من الرؤوس تقسمْن]214[
  

 ذا الثاِن ، والثالُث فيه انعدما
  

 تمىزوجان ثم فوق صنف ان]215[
  

 للمْيت فهي من سهام سّتْة
  

 ال أصل للرّد سواها البّتْة]216[
  

 والرابع الزوج وشخٌص واحُد
  

لما بقي ذا الشخص حتما ]217[
  واجد

  

 وإن يزد أفراد صنف معهما
  

 فخامٌس وما بقي فليقسما]218[
  

 والسادس الصنفان في وجود
  

 زوج لها أو زوجة ودود]219[
  

 وحيثما الزوجان في المسألِة
  

 والردُّ مع جامعِةزوجّيٌة ]220[
  

  



  وي األرحاِمَذ باُب
 ثم الخالف بعد ذاك يظهر

  

 في ِإْرث ذي الُرْحم إذًا ويكثر]221[
  

 فإنهم في قربهم أصناف
  

 أربعٌة عّدتهم األحناف]222[
  

 فحيثما أولهم موجود
  

 َمْن بعده عن إرثه مصدود]223[
  

 فَمن إلى المّيت ينتمونا
  

 يليه َمْن بالعكس ُينسبونا]224[
  

 هذا األب القريبفَمن إلى 
  

 فمن إلى البعيد بالترتيب]225[
  

 إن صنفهم مّتحٌد فالفتوى
  

 أن قدِّم القريب ثم األقوى]226[
  

 وهم لدى أصحابنا في إرثهم
  

 وآل من قال بمثل قولهم]227[
  

 منّزلون ُنْزل من أدلْوا بِه
  

 فكّل فرعِِ وارٌث آأصلِه]228[
  

 فالخاَل أنزلّنه آأّمهم
  

 وآاألب ينّزلون عّمهم]229[
  

 بنو البنت فُنْزل البنتثم 
  

 وهكذا بنو اختهم آأخت]230[
  

 فأّي فرد منهم قد انفرد
  

 فكل مال نيته له رصد]231[
  

 إن استوت منزلة الُوّراث
  

 سواٌء الذآور آاإلناث]232[
  

 إن وارٌث أدلْوا به جميعا
  

 فكن لما أذآره سميعا]233[
  

 وقولنا بأنهم سواسيْه
  

 وقولهم أْن ليس فيها تسويْه]234[
  

 اث بين المدلىوقّسم المير
  

 بهم وعّدهم آحيٍّ أْصال]235[
  

 وقدم القريب للذي يرث
  

 وأسقط البعيد غير مكترث]236[
  

 بجهة في قولهم ، وعندنا
  

 نشترط اتحادهم فيها هنا]237[
  

 أبوٌة أمومٌة بنّوْه
  

 جهاتهم في قولنا ذي القّوْه]238[
  

 إن وارٌث آان له ُقربيِن
  

 آالهما أعطْه بغير مْيِن]239[
  

 ء وارْثوالزوج قبل هؤال
  

 ال تؤذِه بالعول في الموارْث]240[
  

 وقد رأى الدّراج نوُح الكوفي
  

 تسوية الثقيل بالخفيِف]241[
  



 وهكذا عرفت آل واِف
  

 عن مذهب التنزيل واألحناِف]242[
  

  



  آاِتِرالتَّ ِةسَمفصٌل في ِق
 وعندآْم أربعٌة أعداُد

  

 فواحٌد مجهوٌل المراُد]243[
  

فلَتْضرِب الطْرفيِن في 
  الوْسطيِن

  

 ولُتخِرِج المراد بالّضربيِن]244[
  

فجملَة المال اْضربْن في 
  السهِم

  

واقسْم على الَمَصحِّ يا ذا ]245[
  الفْهم

  

 فناتٌج نصيبه ِلتْعَلَمْه
  

 فأْعِطِه الوارث واشكر ناظمْه]246[
  



  هاسَنُح اَهللا خاتمٌة نسأُل
 بّيْهْحالرَّ مُِّلَكذي أتت ُتهٰ

  

 ّيْهِفها َحٌت ِبْخوْهي لذا ُأ]247[
  

 جي الّتقبُّالرَتُمني َلوإنَّ
  

 والّتفضُّال والعْفو واإلحساَن]248[
  

 واإلحساِن فراِنالُغ ن واسِعِم
  

 واأللطاِف ذي الجوِد]249[
  واَألْمناِن

  

 ضاراِئْن ُيعلُِّم الَفَم لُِّكِل
  

 ّوضاد َرال َقالُع علىٰ ُهفُسوَن]250[
  

 الِةالصَِّب األرجوَز ُمِتخَتُم
  

 حِبالصََّو ِبْيالنَّ علىٰ]251[
  وجاِتلزَّاَو

  

 اِهللا مِدَحِب ْتمََّت

 


